MARKET TRUFFORUM
Reglament de participació
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REGLAMENT GENERAL DE PARTICIPACIÓ
MARKET TRUFFORUM
El Market Trufforum forma part dels espais expositius del Trufforum Vic 2019 que tindrà
lloc a l’Edifici de El Sucre de Vic els dies 26 i 27 de gener de 2019. L’objectiu del
Market és ampliar els espais de divulgació i promoció de la cultura de la tòfona, cedint un
espai a aquelles empreses vinculades al Trufforum i a la tòfona.
Trufforum
Vic
2019 està
organitzat
per:
l’European
Mycological
Institute (EMI), l’OFIM (Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de
Vic), el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), i
la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic - Delegació d'Osona de la Cambra
de Comerç de Barcelona, d’ara en endavant L’ORGANITZACIÓ.
Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de reserva d’espai, estan
obligats a complir el present reglament.
Reserva d’espais
Les peticions de reserva d’espais s’han de formular a través del web www.vicfires.cat seguint
les instruccions de contractació que facilita l’organització de Trufforum.
El període d’enviament de sol·licituds estarà obert de l’11 de desembre al 6 de gener de
2018.
L’acceptació de sol·licituds es realitzarà abans del dia 7 de gener de 2019.
Qualsevol petició d’espai només tindrà validesa si, el 11 de gener, s’ha satisfet la liquidació
íntegra de l’import corresponent a la reserva i s’ha presentat tota la documentació requerida
per l’organització.
L’ORGANITZACIÓ gaudeix de la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds de reserva
d’espais.
Tindran preferència en l’ocupació de l’espai del Market Trufforum:
1. Institucions que estiguin vinculades a la celebració del Trufforum
2. Empreses patrocinadores i/o col·laboradores del Trufforum
3. Empreses que presentin productes i experiències al voltant de la tòfona de caràcter
innovador i qualitatiu
L’ORGANITZACIÓ s’ocuparà de la distribució de l’espai expositiu, atenent a criteris d’interès
general.
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Condicions econòmiques i forma de pagament
El preu de contractació de cada espai al Market Trufforum serà de 198 euros (+ iva).
Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn a participar al
Market, hauran de notificar-ho per escrit a l’ORGANITZACIÓ, com a mínim 15 dies abans de
la celebració. En aquest cas es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la
renúncia es produís més tard de la data esmentada, o no fos comunicada de la forma citada,
l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.
Horaris, muntatge i desmuntatge
El Market del Trufforum-Vic estarà obert al públic en les següents dates i horaris:
•
•

Dissabte 26 de gener de 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores
Diumenge 27 de gener de 10 a 14 hores

Les instal·lacions dels espais expositius i col·locació de mercaderies hauran d’estar totalment
finalitzades a dia i hora d’obertura del Trufforum, dissabte 26 de gener a les 10 hores. Tots
els expositors hauran d’haver abandonat el recinte el diumenge 27 de gener a les 17 hores.
Els expositors presents al Market, podran iniciar el muntatge el divendres 25 de gener a partir
de les 17 hores i fins a les 20 hores.
L’expositor es fa responsable dels danys que tinguin origen en la maquinària o altres elements
de l’estand i que afectin a persones.
Seguretat i assegurança
L’ORGANITZACIÓ no es fa responsable dels danys que puguin patir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant pel que fa al deteriorament com al robatori d’objectes.
És obligatòria, per part dels expositors, la tinença del rebut que acrediti la disposició d’una
assegurança de responsabilitat civil.
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Venda de tòfona i productes agroalimentaris
Els expositors del Market Trufforum NO podran vendre tòfona fresca. Aquesta
comercialització serà exclusiva dels expositors del Mercat de la Tòfona.
Els expositors només podran posar a la venda productes trufats amb tòfona Tuber
melanosporum.
Únicament es podrà exposar tòfona fresca del tipus: Tuber melanosporum, Tuber
brumale o Tuber uncinatum. No estarà permesa l’exposició i venda de productes
agroalimentaris amb aromes naturals i/o sintètics.
Aquells expositors que ho desitgin podran vendre al detall els seus productes i cedir
degustacions per a la seva venda, sempre i quan ho hagin comunicat a l’organització amb
anterioritat. Pel servei d’aquestes degustacions, únicament es podrà fer servir material
biodegradable.
Funcionament del certamen
Queda prohibit l´ús d’altaveus i també de tot tipus de publicitat (roll-up, lones publicitàries..
etc.), sense autorització expressa de l’ORGANITZACIÓ.
Queda prohibida la cessió, total o parcial, de l’espai expositiu cedit per l’ORGANITZACIÓ.
L’ORGANITZACIÓ es reserva el dret d’admissió de persones i objectes, així com els drets de
l’exposició publicitària de la fira en general i dels espais cedits en particular.
Tots els espais hauran d’estar en funcionament durant els horaris estipulats per
l’ORGANITZACIÓ:
Dissabte 26 de gener de 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores
Diumenge 27 de gener de 10 a 14 hores
Si el certamen no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a
l’organització, aquesta no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.
Independentment del reglament del certamen, cada expositor es fa responsable del
compliment de les normatives sanitàries per la venda de productes d’alimentació.
L’ORGANITZACIÓ posarà a la disposició de les empreses expositores el següent material
•
•
•

Taula de 200 cm de llarg x 80 cm de fondària amb estovalles negres
1 Cartell de mida Din-A4 de sobretaula amb el nom de l’empresa expositora
Aquells expositors que ho sol·licitin prèviament podran disposar de connexió elèctrica
monofàsica
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